
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY/PROWIZJI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty gotówkowe:

1) na rachunki rozliczeniowe prowadzone w Banku 0,35% lub zgodnie z umową, nie mniej niż 4,00 zł

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50% nie mniej niż 6,00 zł nie więcej niż 300,00 zł

3) wpłaty gotówkowe na ZUS za każdą dyspozycję 12,00 zł

4) wpłaty gotówkowe na Urząd Skarbowy powyżej 2.000,00 zł za każdą dyspozycję 0,50% nie mniej niż 10,00 zł nie więcej niż 300,00 zł

5) wpłaty gotówkowe - rachunki na Telewizję Chopin za każdą dyspozycję 2,00 zł

6) wpłaty gotówkowe za wywóz odpadów za każdą dyspozycję 3,00 zł

7) wpłaty gotówkowe szybkie Sorbnet za każdą dyspozycję 

a) do 4.000,00zł 20,00 zł

b) powyżej 4.000,00zl 0,50% od kwoty wpłacanej 

8) ponowna realizacja wypłaty gotówkowej lub wpłaty gotówkowej na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w 

przypadku podania przez klienta błędnego numeru rachunku odbiorcy
za każdą dyspozycję 5,00 zł

2. Wydruk dowodu wpłaty / przelewu przez pracownika Banku (prowizja za jeden wydruk) za każdą dyspozycję 2,00 zł

3. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu bankowego

za każdą dyspozycję 

Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku 

bankowego Dłużnika

5,50 zł

4. Dokonanie operacji za pośrednictwem zainstalowanego POS-u w jednostkach organizacyjnych Banku 0% bez opłat

6.

Czynności niestandardowe np. wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie skierowane do innych banków w 

celu poszukiwania wpływu/odzyskania zwrotu na rzecz klienta w wyniku podania przez niego nieprawidłowego 

identyfikatora odbiorcy, poszukiwanie przelewu wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie skierowane do 

innych banków, odzyskanie środków na wniosek klienta, w wyniku podania przez niego nieprawidłowego 

identyfikatora odbiorcy.

za każdą dyspozycję 15,00 zł + VAT

7. Udzielenie zbiorczej informacji dotyczącej poszukiwań rachunków poprzez Centralną Informację za każdą dyspozycję 15,00 zł + VAT

8. Dokonanie blokady wkładów na rachunku bankowym z tyt. zabezpieczenia kredytu udzielonego w innym banku za każdą dyspozycję 50,00 zł

9.
Potwierdzenie każdego czeku, w tym także pisemne potwierdzenie czeku z rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego
za każdą dyspozycję 10,00 zł

Przyjęcie weksla do dyskonta za każdą dyspozycję 

Uwaga: Prowizje pobierane przez Bank dokonujący zdyskontowania weksla od podawcy weksla

Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia za każdą dyspozycję 

Uwaga: Prowizję pobiera przez Bank /domicyliat/ od głównego Dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, 

który zdyskontował weksel.

Przedstawienie weksla do zapłaty. za każdą dyspozycję 

Uwaga: Opłata pobierana jest przez Bank /domicyliat/ od głównego dłużnika wekslowego

Złożenie weksla do dyskonta za każdą dyspozycję 

Uwaga: Opłatę pobierana przez Bank dokonujący oceny Weksla od podawcy weksla

Przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa za każdą dyspozycję 

Uwaga: Opłata pobierana jest przez Bank /domicyliat/ od głównego dłużnika wekslowego

15. Ustalenie na wniosek klienta innego Banku przyczyny zatrzymania karty za każdą dyspozycję 15,00 zł

16. Sporządzenie odpisu jednego dowodu bankowego: za każdą dyspozycję 

a)     za bieżący rok - 5,00 zł

b)     za poprzedni rok - 10,00 zł

DZIAŁ IV. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY od 01.02.2023r.

naliczana od wpłacanej kwoty 

Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały 1% wartości nie mniej niż 5,00 zł5. 

Uwaga: Prowizji nie pobiera się, jeżeli zamianie 

podlega nie więcej niż 20 szt. znaków 

pieniężnych

10. 1% - 2% sumy wekslowej

14. 10,00 zł

11. 1% sumy wekslowej

12. 10,00 zł

13. 5,00 zł



       Bank Spółdzielczy w Pucku

DZIAŁ V. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

1.
Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 1,00 zł

2. Wpłata gotówki
dokonywane w placówce Banku bez opłat

3. Wypłata gotówki 

z rachunku  dokonywana w placówe Banku

naliczana od każdej 

wypłaty
bez opłat

4. Plecenie przelewu wewnętrznego za każdy przelew bez opłat

5. Polecenie przelewu: za każdy przelew

5.1  złożone w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach  - realizowane w systemie 

SORBNET
20,00 zł

5.2 złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

a) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,80 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w systemie 

EXPRESS ELIXIR
5,00 zł

6. Polecenie przelewu SEPA

a) złożone w formie papierowej:

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

7. Polecenie przelewu  w walucie obcej

a) złożone w formie papierowej:

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

8. Zlecenie stałe

8.1 realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w banku 2,50 zł
b) na rachunki prowadzone w  innych bankach 6,50 zł

8.2 realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,80 zł

8.3 przyjęcie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w formie papierowej za każdą dyspozycję 3,00 zł

9. Polecenie zapłaty: za każdą dyspozycję

1) złożenie polecenia zapłaty 10,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty 2,80 zł

3) odwołanie polecenia zapłaty 5,00 zł
10. Wydruk przelewu przez pracownika za każdą dyspozycję 2,00 zł

11. Wyciąg z rachunku bankowego -

1) drukowany raz w miesiącu

a) odbierany w placówce banku bez opłat

b) wysyłany do klienta pocztą bez opłat

c) generowany w usłudze bankowości elektronicznej bez opłat
2) drukowane po każdej zmianie salda

a) odbierany w placówce banku miesięcznie 3,00 zł

b) wysyłany do klienta pocztą miesięcznie 10,00 zł

c) generowany w usłudze bankowości elektronicznej bez opłat

3) Dodatkowo drukowany wyciąg za każdy wyciąg 10,00 zł

12. Historia rachunku za okres od… do….. za każdą dyspozycje 50,00 zł + VAT = 61,50 zł 

13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każdą dyspozycje bez opłat

14. Zmiana konta np. z Konta za 1 zł na KONTO SENIOR za każdą dyspozycję 20,00 zł

15.
Zmiana/ustanowienie pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem w dniu 

innym niż założenie rachunku
za każdą dyspozycję 20,00 zł

16. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

1)
a) zaświadczenie o nr rachunku 40,00 zł + VAT = 49,20 zł

2) b) zaświadczenie o rachunku, wysokości salda wraz z obrotami 60,00zł + VAT = 73,80 zł

3) c) zaświadczenia/opinii innej niż powyżej 120,00 zł + VAT = 147,60 zł

17.
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty z powodu powstania salda 

debetowego na rachunku
za każdy list

koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Powszechnych w 

Obrocie Krajowym i 

Zagranicznym Poczty Polskiej 

S.A.

18. Powiadomienia SMS

1) aktywacja usługi jednorazowo 5,00 zł

2) abonament za korzystanie z usługi SMS 
5)

a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie) w skład którego wchodzą: 

powiadomienia o wysokosci salda na rachunku (raz dziennie, od poniedziałku do 

piątku) oraz powiadomienia o odmowie realizacji przelewu.

miesięcznie 4,00 zł

b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie) w skład którego 

wchodzą: powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowości 

elektronicznej (kanał WWW) oraz potwierdzenie transakcji kartowej.

miesięcznie 6,00 zł

3) modyfikacja usługi/zamknięcie usługi za każdą dyspozycję 5,00 zł

19. Usługa bankowości elektronicznej

1) aktywacja usługi jednorazowo bez opłat

2) hasła jednorazowe otrzymywane w formie SMS 
4) miesięcznie 2,00 zł

3) obsługa Tokena SGB 
4) miesięcznie 1,50 zł

4) wydanie na wniosek użytkownika nowego loginu i/lub hasła dostępu za każda dyspozycję 10,00 zł

5) zmiana limitów za każdą dyspozycję bez opłat

6) odblokowanie/zablokowanie dostępu do systemu

za każdą dyspozycję

a) Klienci indywidualni

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA 

PROWIZJI / OPŁATY

Opłata pobierana przez SGB 

Bank S.A. zgodnie z Taryfą 

prowizji i opłat za czynności i 

usługi bankowe - waluty 

wymienialne 

Opłata pobierana przez SGB 

Bank S.A. zgodnie z Taryfą 

prowizji i opłat za czynności i 

usługi bankowe - waluty 

wymienialne 

za każdy przelew

za każdy przelew

KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ 

naliczana od każdej 

wpłaty



a) przez pracownika Banku Spółdzielczego w Pucku za każdy sms 3,00 zł

b) telefonicznie przez usługę Call Center za każdą dyspozycję bez opłat

Karta wydana do KONTA ZA ZŁOTÓWKĘ

1.

2. Wydanie karty płatniczej (z PIN) za każdą kartę 10,00 zł

3. Wznowienie karty płatniczej/ wydanie duplikatu karty płatniczej za każdą kartę 25,00 zł

4.
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 

klienta
za każdą zmianę 15,00 zł

5. Wypłata gótówki: 

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS 
1) 2,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 5,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
1) 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG
3)

) 3% min. 4,50 zł

  6. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
3)

dla karty 

mastercard

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

5,00 zł

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
naliczana za każdą 

dyspozycję
2,00 zł

8. Wydanie nowego numeru PIN (na wniosek klienta) za każdy numer PIN 6,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB bez opłat

2) innych, niż wskazane w pkt 1 2,00 zł

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł

13.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych, na wniosek klienta)
za każdą przesyłkę 45,00 zł

14. Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 
3)

; bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na terytorium innego państwa człnkowskiego EOG)
3)

;
bez prowizji

15. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

bez prowizji

16.
Opłata za pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna Karta – dotyczy kart wydanych 

do 31.03.2015r. 
miesięczna nie dotyczy

1) 
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

2)
 Pozostale prowizje i opłaty dla rachunków pomocniczych naliczane są jak dla Konta Biznes.

4) 
Opłata nie jest pobierana w miesiącu założenia rachunku.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania prowizji/ 

opłaty

Obsługa karty płatniczej
miesięcznie

za każde sprawdzenie

nie dotyczy 

 Karta Mastercard 

bez opłat

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 

kwoty

za każdą zmianę

3) 
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.



KONTO BIZNES
1) KONTO AGRO

KONTO MŁODY 

ROLNIK
KONTO NET

KONTO WIELE ZA 

NIEWIELE

1. Otwarcie rachunku

1) rozliczeniowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) pomocniczego, rachunku blokad, innych 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2. Prowadzenie rachunku 
2)

1) rozliczeniowego 22,00 zł 10,00 zł 7,00 zł 0,00zł / 30,00zł 
3) 10,00 zł

2) pomocniczego 
2a) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

3. Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane w placówce Banku: 

naliczana od wpłacanej 

kwoty

0,30% chyba, że 

umowa stanowi 

inaczej nie mniej niż  

5,00 zł

0,10% chyba, że 

umowa stanowi 

inaczej, nie mniej  niż 

5,00 zł

0,10% chyba, że 

umowa stanowi 

inaczej, nie mniej niż 

5,00 zł

bez opłat bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunków dokonywane w placówce Banku:              

naliczana od wypłacanej 

kwoty

0,30% chyba, że 

umowa stanowi 

inaczej nie mniej niż 

5,00 zł

0,10% chyba, że 

umowa stanowi 

inaczej, nie mniej  niż 

5,00 zł

bez opłat

0,50% chyba, że 

umowa stanowi 

inaczej nie mniej niż 

5,00 zł

bez opłat

5. Polecenie przelewu:

a) złożone w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 7,00 zł 5,50 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w systemie SORBNET
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

- zagranicznego/krajowego w walucie wymienialnej

b) złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektroniczej:

- na rachunki prowadzone w banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,80 zł 1,80 zł 1,20 zł 0,80 zł bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w systemie EXPRESS 

ELIXIR
6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 6,00 zł

6. Zlecenia stałe

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w banku 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych bankach 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 9,50 zł 8,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektroniczenej: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,80 zł 1,80 zł 1,20 zł 0,80 zł bez opłat

3) przyjęcie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w formie papierowej: za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

7. Polecenie zapłaty:

1) złożenie polecenia zapłaty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty 2,80 zł 2,80 zł 2,80 zł 2,80 zł 2,80 zł

3) odwołanie polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

8. Wydruk przelewu przez pracownika za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

9.
Zmiana/ ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w dniu 

innym niż założenie rachunku
za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

10. Wyciąg z rachunku bankowego

1) drukowany raz w miesiącu -

a) odbierany w placówce banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) wysyłany do klienta pocztą - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

c) generowany w usłudze bankowości elektronicznej - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) drukowany po każdej zmianie salda

a) odbierany w placówce banku miesięcznie 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

b) wysyłany do klienta pocztą raz w miesiącu miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł

c) generowany w usłudze bankowości elektronicznej - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

d) JPK_WB na życznie klienta za każdy wyciąg 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3) Dodatkowo drukowany wyciąg za każdy wyciąg 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł

11. Rachunki masowe

1) uruchomienie usługi jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2) opłata za pojedynczy dokument przychodzący z rachunku wirtualnego

za każdą transaksję
stawka ustalana 

indywidualnie

stawka ustalana 

indywidualnie  

stawka ustalana 

indywidualnie  

stawka ustalana 

indywidualnie  

stawka ustalana 

indywidualnie  

12. Rachunki powiernicze

1) obsługa otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych -

2) obsługa zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych -

13. Historia rachunku za okres od… do….. za każdą dyspozycje

14. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia dokonania operacji bankowej za każdą dyspozycje

15. Wydanie książeczki czekowej za każdą dyspozycje 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

16.
Zastrzeżenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych, 

euroczeków, dokumentu torżsamości
za każdą dyspozycje 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

17.
Realizacja czeków rozrachunkowych przyjętych do „inkasa” przez Bank 

podawcy czeku 
za każdą dyspozycje 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

18.

Czynności niestandardowe np. wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie 

skierowane do innych banków w celu poszukiwania wpływu/odzyskania zwrotu 

na rzecz klienta w wyniku podania przez niego nieprawidłowego identyfikatora 

odbiorcy, poszukiwanie przelewu wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie 

skierowane do innych banków, odzyskanie środków na wniosek klienta, w 

wyniku podania przez niego nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy.

za każdą dyspozycje

19. Otwarcie akredytywy krajowej
naliczony od kwoty 

akredytywy
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

20. Zmiana konta np. z KONTA BIZNES na KONTO NET za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

21. Sporządzenie aneksu do umowy za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 20,00 zł

22.
Wydanie kopii (duplikatu) umowy rachunku, karty, usług bankowości 

elektronicznej
za każdą dyspozycję

23. Wydanie na wniosek klienta

a) zaświadczenie o nr rachunku 

b) zaświadczenie o rachunku, wysokości salda wraz z obrotami

c) zaświadczenia/opinii innej niż powyżej 

24. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty z powodu powstania salda 

debetowego na rachunku

za każde wezwanie do 

zapłaty
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

25. Powiadomienia SMS

1) aktywacja usługi jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2) abonament za korzystanie z usługi SMS 
2)

a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie) w skład którego wchodzą: 

powiadomienia o wysokosci salda na rachunku (raz dziennie, od poniedziałku do 

piątku) oraz powiadomienia o odmowie realizacji przelewu.

miesięcznie 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie) w skład którego 

wchodzą: powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowości 

elektronicznej (kanał WWW) oraz potwierdzenie transakcji kartowej.

miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

3) modyfikacja usługi/zamknięcie usługi za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

miesięcznie

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

b) Klienci instytucjonalni

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA 

PROWIZJI / OPŁATY

jednorazowo

Opłata pobierana przez SGB Bank S.A. zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty 

wymienialne 

Opłata pobierana przez SGB Bank S.A. zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty 

wymienialne 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą dyspozycję
40,00 zł + VAT = 49,20 zł

80,00zł + VAT = 98,40 zł

130,00 zł + VAT = 159,90 zł

20,00 zł + VAT = 24,60 zł 

15,00zł + VAT = 18,45 zł

warunki ustalane indywidualnie z klientem w ramach podpisanej umowy 

warunki ustalane indywidualnie z klientem w ramach podpisanej umowy 

50,00zł + VAT = 61,50 zł

10,00 zł + VAT = 12,30 zł



26. Usługa bankowości elektronicznej 

1) aktywacja usługi jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) abonament za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 10,00 zł

3) hasła jednorazowe otrzmywane w formie SMS 
2) miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat

4) obsługa Tokena SGB 
2) miesięcznie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat

5) wydanie na wniosek użytkownika nowego loginu i/lub hasła dostępu za każda dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

6) zmiana limitów za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

7) szkolenie na życzenie klienta za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

8) odblokowanie/zablokowanie dostępu do systemu

a) przez pracownika Banku Spółdzielczego w Pucku za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) telefonicznie przez usługę Call Center za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
TRYB POBIERANIA 

PROWIZJI/OPŁATY

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:

1) otwarcie rachunku -

2) prowadzenie rachunku -

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek 

klienta

1) z bieżącego roku kalendarzowego

2) z lat poprzednich

4. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego

b) z lat poprzednich

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji

b) klient nie określi daty dokonania operacji

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) za pierwszy wyciąg

2) za każdy kolejny wyciąg

1)
Dla klientów, którzy do 31.12.2020r. rozpoczęli działalność gospodarczą lub realizujących nową inwestycję; opłata za czynności związane z obsługą i prowadzeniem rachunku bieżącego w wysokości             

25,00 zł; promocja nie obejmuje przelewów zagranicznych i trwa przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; po tym okresie prowizje i opłaty naliczane jak dla KONTA BIZNES.
2) 

Opłata nie jest pobierana w miesiącu założenia rachunku.
2a)

 Pozostale prowizje i opłaty dla rachunków pomocniczych naliczane są jak dla Konta Biznes.

za każde zestawienie
25,00 zł

25,00 zł + po 12,50 zł za każdy poprzedni rok

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat

bez opłat

40,00 zł + VAT = 49,20 zł

7,00 zł

3) 
Opłata za prowadzenie rachunku KONTO NET wynosi 0,00 zł z zastrzeżeniem posiadania karty płatniczej wydanej do rachunku oraz dokonania w miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą na co 

najmniej 700,00zł; w przypadku nie spełnienia warunku opłata za prowadzenie rachunku wynosi 30,00 zł.

za każdy dokument

10,00 zł

10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok

15,00 zł

25,00 zł

za każdy dokument bez opłat


